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Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej 

z dnia 20.06.2016 roku w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 

roku wyrazi ło swoją  opinie na temat zmian, które mają  być  wprowadzone w projektowanych 

przepisach nowelizowanej ustawy Prawo Wodne. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej dzia łając w imieniu samorządu 

rolniczego województwa lubelskiego pragnie wyrazi ć  swoje stanowcze niezadowolenie 

wynikające z wprowadzonego do procedowania projektu ustawy Prawo Wodne. 

Wprowadzenie w obecnym stanie projektu ustawy Prawo Wodne przyczyni si ę  bezpośrednio 

do zwiększenia kosztów produkcji rolniczej, które na obecn ą  chwilę  itak są  bardzo wysokie. 

Stanowić  będą  bardzo duże obciążenie dla gospodarstw rolnych. 

Zdaniem samorządu rolniczego woj. lubelskiego wprowadzone limity poboru wody 

powierzchniowej lub podziemnej w wysoko ści 5 m31dobę  dla gospodarstw rolnych do 

zwykłego korzystania z wód stanowi ących jego własność  oraz z wody podziemnej 

znajdującej się  w jego gruncie bez pozwolenia wodno - prawnego są  stanowczo za niskie. 

Limit ten powinien być  znacznie wyższy. 

Stanowczo sprzeciwiamy się  wysokości wprowadzanych w projekcie górnych 

jednostkowych stawek op łat za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w 

wodę  ludzi i zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, 

opłat za wodę  pobraną  do celów chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych 

pobieranych za pomocą  urządzeń  technicznych w wysokości: 

- 1,64 zł  za 1 m3  pobranej wody podziemnej, 

- 0,82 zł  za I m3 pobranej wody powierzchniowej. 
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Projekt ustawy Prawo Wodne wprowadza du żo zmian prawnych, finansowych i 

restrykcyjnych. Wprowadzenie ustawy Prawo Wodne z zaproponowanymi zmianami 

przyczyni się  do spadku opłacalności produkcji rolniczej, co w konsekwencji mo że być  

przyczyną  upadku wielu mniejszych gospodarstw rolnych, które nie ud źwigną  ponoszenia 

dodatkowych kosztów. Ustawa Prawo Wodne z wprowadzonymi zmianami przyczyni si ę  

także do zmniejszenia konkurencyjno ści gospodarstw rolnych na rynku europejskim. 

Wyrażamy swój sprzeciw wobec obj ęcia całego kraju OSN bez wcześniejszego 

przeprowadzenia bada ń  gleb i wód na koszt budżetu państwa i szerokiej kampanii 

informacyjnej dla rolników oraz stworzenia programów pomocowych w celu dostosowania 

gospodarstw do nowych zwiększonych wymogów. Wiele gospodarstw nie ma odpowiednich 

zbiorników i płyt obornikowych, a nałożenie programu działań  będzie wiązało się  z kosztami 

poniesienia inwestycji. 

Biorąc - uwagę  zaproponowane zmiany w projekcie ustawy Prawo Wodne Walne 

Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej działając w imieniu samorządu rolniczego woj. 

lubelskiego sprzeciwia si ę  przyjęciu ustawy Prawo Wodne w obecnym brzmieniu. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wskazuje, że sposobem na częściowe 

rozwiązanie problemu gospodarowania zasobami wodnymi jest ma ła retencja - czyli 

gromadzenie wody i spowalnianie jej obiegu w przyrodzie za pomocą  niewielkich zbiorników 

wodnych i inżynierii wodnej. Mała retencja to m.in. budowa małych zbiorników w terenie, 

tam gdzie ma szanse i gdzie może gromadzić  się  woda Dzięki inżynierii - prostym zaporom, 

odpowiedniemu przygotowaniu podłoża, jak również  odpowiednim ukształtowaniu terenu - 

uzyskuje się  zachowanie wody na czas, kiedy będzie ona w otoczeniu najbardziej potrzebna. 

Rozwinięta mała retencja zinniejsza ryzyko lokalnych podtopie ń  i powodzi, a także pozwoli 

na pozyskiwanie wody, jako dodatkowego OZE do wytwarzania energii elektrycznej. 

Wnioskujemy ponadto o uwzględnienie przy przeglądzie PROW 2014-2020 możliwości 

dofinansowania nawodnień  pól. W przypadku systemowego podej ścia do malej retencji tj. 

tworzenia planów lokalnej budowy tego typu zbiorników, kana łów i innego rodzaju 

rozwiązań  można dodatkowo uzyskać  efekt poprawy mikroklimatu lokalnego. 



W krajach UE mała retencja jest standardem, a wi ęc nic nie stoi na przeszkodzi także 

w naszym kraju, żeby każda gmina i każdy powiat, otrzyma ły wsparcie na opracowanie 

planów lokalnej małej retencji - koordynowanych na poziomie województw. Mo żna zachęcić  

właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych do budowy zbiorników ma łej retencji 

zgodnie z planami, tak żeby docelowo stworzyć  system współzależny i współdzielący wodę  - 

na dużym obszarze. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskuje o pilne podj ęcie prac 

systemowych i prawnych w celu uregulowania tych kwestii. 


